
AVTALE OM ADMINISTRATIVT VERTSKOMMUNESAMARBEID

KOMMUNALE OPPGAVER PÅ LANDBRUKSOMRÅDET FOR KOMMUNENE

FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY, ÅS

Utkast 24.03.2014

1. Deltakerkommuner
Deltakere i denne avtalen er kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og
Ås. Ås kommune er vertskommune. Navnet på samarbeidet er Follo landbrukskontor.

2. Rettslig grunnlag
Samarbeidsavtalen har sitt rettslige grunnlag i lov av 25. september 1992 om
kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), § 28-1b. Administrativt
vertskommunesamarbeid.

3. Formål
Formålet med avtalen er å samarbeide om felles landbrukskontor med ansvar for alle
oppgaver som er lagt til kommunene knyttet til landbruksområdet. Samarbeidet skal
sikre høy kvalitet i oppgaveløsningen, redusere sårbarheten og gi
effektiviseringsgevinst.

4. Vedtaksmyndighet
Myndighet i landbrukssaker delegeres i henhold til kommuneloven § 28-1b ved at
kommunestyrene gir instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon til
administrasjonssjefen i vertskommunen. Myndigheten gjelder enkeltsaker og typer
av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Kommunenes myndighet på
landbruksområdet gjelder en rekke særlover med tilhørende forskrifter som gjelder
for jordbruks- og skogbruksdrift og ellers forlandbrukseiendommer.

Vertskommunen har ansvar for å underrette deltakerkommunene om vedtak som
fattes på vegne av den enkelte kommune.

5. Koordinerende utvalg
Samarbeidet skal ha et formalisert samarbeidsforum, koordinerende utvalg, hvor
kommunenes administrasjonssjefer, eller den administrasjonssjefen bemyndiger,
møtes for å drøfte saker av betydning for samarbeidet, og for å sikre at saker av
prinsipiell betydning blir behandlet av kommunestyrene i samarbeidskommunene.
Utvalget gir uttalelser vedrørende budsjettforslag, årsrapport, regnskap etc, og gis
mulighet til å delta med en representant ved nytilsettinger.



6. Vertskommunens ansvar
Vertskommunen har ansettelsesmyndighet og arbeidsgiveransvar for de ansatte ved
landbrukskontoret.

Follo landbrukskontor ledes av landbrukssjefen, som har det formelle og daglige
ansvaret for driften av kontoret. Landbrukssjefens fullmakter framgår av
delegasjonsreglement fra administrasjonssjefen i vertskommunen.

Vertskommunen holder tilfredsstillende lokaler for landbrukskontoret, fortrinnsvis i
egne lokaler.

Vertskommunen har arkivansvar for Follo landbrukskontor i henhold til arkivloven.
Arkivet er organisert som en egen enhet innenfor Ås kommunes arkivsystem og er fra
2013 hel-elektronisk. Ved en eventuell oppløsning av samarbeidet vil dette arkivet
fortsatt være en del av vertskommunenes arkiv, nødvendige kopier og gammelt
gårdsarkiv skal fordeles til deltakerkommunene.

7. Budsjett
Inntekter og utgifter i vertskommunesamarbeidet inngår i budsjettet og regnskapet
til vertskommunen. Budsjettprosessen følger tilsvarende prosess i vertskommunen.
Mindre overskudd/underskudd overføres til året etter, større overskudd/underskudd
tas opp som egen sak.

8. Beregning av kostnader
Kostnadene ved driften av kontoret settes til faktiske kostnader med et påslag for
fellesytelser som ikke kan knyttes til landbrukskontorets budsjett. Dette er
fellesfunksjoner i kommunen som arkiv, økonomi- og personalforvaltning og IKT.
Vertskommunens kostnader for fellesytelser er pr 1.5.14 satt til kr 225 000 pr år.
Beløpet kan årlig justeres i takt med konsumprisindeksen. Det beregnes markedsleie
for kontorlokalene til landbrukskontoret.

9. Fordeling av kostnader
Fordelingsnøkkelen for de faste kostnadene er bestemt ut fra landbruksareal, antall
landbruksforetak, antall landbrukseiendommer og befolkning i kommunene.
Fordelingsnøkkelen kan revideres ved behov.

Fra 2015 er fordelingen av kostnader slik:
Ski 25%, Vestby 24%, Ås 23%, Frogn 15%, Nesodden 8%, Oppegård 5%.



10. Uttreden/avvikling av samarbeidet
Den enkelte deltaker-kommune kan med skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i
samarbeidsavtalen. Oppsigelsesfristen er 2 år.

11. Inntreden av nye deltakere
Det er anledning til å innlemme nye kommuner i samarbeidet. Det må da utarbeides
en ny samarbeidsavtale som godkjennes av nåværende samarbeidskommuner og
kommune(r) som ønsker å bli med i samarbeidet.

12. Ikrafttredelse
Avtalen trer i kraft 1.5.2014


